
Масові заходи ЦБС Деснянського району м. Києва  

 на січень 2018 р. 

Зміст роботи Форма  проведення 
Дата 

проведення 

Категорія 

користувачів 

Місце проведення 

Відповідальний 
«Новорічний вернісаж в бібліотеці» 

до циклу зимових свят 

Книжковий 

калейдоскоп 

  28.12-19.01 

 

Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Хай колядка над землею з білим ангелом летить…» 
до свята Різдва Христового  (7.01) 

Виставка-вітання 

Народознавча година 

3-15.01 

3- 4.01 

Діти учасників 

АТО, діти біженців 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Так ніхто не кохав….» 

до 120-річчя від дня народження Сосюри В. М., 

українського поета (6.01) 

Літературно-

біографічна виставка 

Літературний вечір 

3-18.01 

 

16.01 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Великий українець. Гнат Юра » 

до 130-річчя від дня народження українського актора, 

режисера (8.01) 

Виставка-вітання 

Літературно-

мистецький вечір 

4-22.01 

 

17.01 

Різні категорії 

Студенти 

університету ІІІ-го 

віку 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Шарль Перо - король казки» 

до 390-річчя від дня народження французького поета і 

критика(12.01) 

Виставка - персоналія 

Година казок 

3-17.01 

 

18.01 

Різні категорії 

 
ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Злука-соборність-воля. Український вимір» 

до Дня Соборності  (22.01) 

Виставка –хроніка 

Патріотичний вечір 

15-29.01 

22.01 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Джордж  Байрон - англійський поет-романтик, 

фундатор течії байронізму» 

 до 230-річчя від дня  народження англійського поета (22.01) 

Поетична виставка-

інсталяція 

    16-30.01 Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Ханенко Богдан Іванович – меценат з нащадків 

гетьмана»  
 до 170-річчя українського колекціонера-мецената, 

археолога (23.01) 

за проектом «Памятай! Відроди! Збережи!» 

Віртуальна подорож 

колекціями музеїв 

22.01-31.01 

23.01 

Різні категорії 

 

ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Роксолана» - історичний роман 

за проектом: «Павло Загребельний: золоті сторінки 

творчості» 

Бенефіс книги 24.01 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Зійшлися ми в одній родині, щоб пом’януть той 

славний час…» 

до 100-річчя від Дня пам ‘яті героїв  Крут (29.01) 

Тематичний перегляд 

літератури 

Виховний захід 

23.01-1.02 

 

25.01 

Молодь ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 

«Бібліотеки та музеї на культурній карті України» 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 

Виставка- вернісаж 

 

  

31.01-29.12 Різні категорії ЦРБ ім.  

П. А. Загребельного 



«Хай Новий рік, Різдво Христове Вам дарують дні 

чудові» 

до Нового року(1.01) та Різдва Христового (7.01)  

за проектом «Два храми духовністю єдині» 

Книжкова 

інсталяція 

Українські вечорниці 

1-25.01 

 

 

14.01 

Різні 

категорії 

 

Клуб 

«Золотий вік» 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Два величні сини України»  
до 120- річчя від дня народження Сосюри В. М., 

українського поета (6.01),  

до 80- річчя від дня народження Стуса В. С. українського 

поета, перекладача (8.01) 

Поетичний зорепад 4.01 
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Представник молодшого покоління англійських 

романтиків.»  
до 230- річчя від дня народження лорда Джорджа Байрона, 

англійського поета-романтика (22.01) 

Книжковий 

калейдоскоп 
14-31.01 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Лікар божою милістю»                                                               
до 100 - річчя від дня народження Шалімова О. О., 

українського хірурга (20.01)  

за проектом «Здоров’я  людини – здоров’я нації» 

Інформаційна 

відеогодина 
21.01 

Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

 «Священна пам'ять в спадок нам дана» 
до 100-річчя Української революції  

Літературно-

історичний вечір 
23.01 Юнацтво 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Без здоров’я немає щастя. І найбільше в світі багатство 

– це здоров’я»  

за проектом «Здоров’я  людини – здоров’я  нації» 

Виставка-інсталяція  
Різні 

категорії 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Василь Кучер: перлини творчості письменника» 

«Кармелюк» повість 

Літературні  

читання 

 

29.01. 

Різні 

категорії 

 

Бібліотека ім. 

В. Кучера 

«Від прекрасного – до вічного…» 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 
Тематична виставка 

3 - 31.01 
Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Голос ніжності і правди»  

до 120-річчя від дня народження В. М. Сосюри, 

українського поета (6.01) 

Виставка –елегія 4 - 12.01 Різні категорії 
Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Традиції та обряди Маланки й Василя» Народознавчий урок 16.01 Учні Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Всенародний сміхотворець»  

до 85-річчя від дня народження Є. М. Дударя, українського 

письменника (24.01) 

Виставка одного 

автора 
20 - 27.01 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Історія, якою маємо пишатися»  

до Дня соборності України (22.01) 

Патріотична година. 

Тематична розкладка 
22.01 Молодь 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Понад Крутами вічність у сурми сурмить»  Виставка - діалог 26.01 – 2-02 Різні категорії Бібліотека ім.  



до 100-річчя від Дня пам’яті героїв Крут (29.01) С. Олійника 

«Актриса, яка грала душею»  

до 85-річчя від дня народження Н. М. Наум, української 

актриси (14.01) 

Вечір – портрет 28.01 Члени клубу 

Бібліотека ім.  

С. Олійника 

«Над вертепом зірка ясна світу засіяла….» 

до свята Різдва Христового (7.01) 

Виставка-вітання 

. 
2.01-20.01 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Так ніхто не кохав…» 

до 120-річчя від дня народження В. М. Сосюри (6.01) 

Година поезії 

Поетична  розкладка 

10.01 

3.01-15.01 
Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Соборна та єдина» 

до Дня Соборності (22.01) 

Патріотична 

розкладка 
18.01-31.01 Різні категорії 

Бібліотека №151 

«Ми пам’ятаємо жертви  Голокосту» 

до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту (27.01) 
Інформаційна година 26.01 

 

Юнацтво 

Бібліотека №151 

«Крути: символ героїзму в боротьбі за незалежну 

Україну» 

до 100-річчя від Дня пам’яті героїв  Крут (29.01) 

Тематичний перегляд  

25.01-10.02 

 

Різні категорії 

Бібліотека №151 

 «Від сивої давнини до сучасності» 

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 

Народознавча 

виставка 

2-31.01 Різні категорії 

 

Бібліотека №1 

 «Нова зоря засяяла над світом по милості Великого 

Творця…»   

до свята Різдва Христового (7.01) 

Виставка-вітання 

 

3-14.01  Різні категорії Бібліотека №1 

«Не страчене життя» 

до 80 – річчя від дня народження Стуса В.С. українського 

поета (08.01) 

Виставка  

портрет 

 

 4-16.01 
Різні категорії 

 

Бібліотека №1 

«І в цю велику страшну годину з’єднай в єдину всю 

Україну!»  

до Дня Соборності (22.01) 

Тематичний перегляд 22.01-2.02    Різні категорії Бібліотека №1 

«Від Миколая до Різдва»  

до циклу зимових свят 

 

Книжкова виставка-

інсталяція 

2.01-20.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Країна твоїх захоплень» Вернісаж дитячих 

робіт 

2-31.01 1-9 кл. Бібліотека №115 

«Зимова казка» 

 

Виставка дитячих 

малюнків 

2-31.01 1-9 кл. Бібліотека №115 

«Вона на світі одна-єдина  - ненька Україна» Книжкова виставка 2-31.01 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Духовна криниця українських традицій»  

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 

Історико-

етнографічна 

виставка-маршрут 

2-31.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Деснянський район на мапі Києва» Краєзнавча полиця 2-31.01 5-9 кл. Бібліотека №115 



«Відгадай секрет крутого читання»  

до зимових канікул 

Книжкові піжмурки 2-10.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Книжки зимового настрою» Літературний  

пінг-понг 

3.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Всім серцем любіть Україну»  

до 120-річчя від дня народження В. Сосюри (06.01) 

Ювілейний календар 3-10.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Різдвяне янголятко»  
до Різдва Христового (07.01) 

Народознавча полиця  

Майстер-клас 

4-16.01 

       5.01 

 1-4 кл. Бібліотека №115 

«Витязь української поезії»  

до 80-річчя від дня народження В. Стуса (08.01) 

Ювілейний календар 4-10.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Казки дідуся Шарля Перро» 

до 390-річчя від дня народження (12.01) 

Книжкова виставка-

ювілей, 

 голосні читання 

2-15.01 

 

12.01 

1-4 кл. 

 

 

Бібліотека №115 

«5 годин від життя до вічності» 

до 100-річчя від Дня пам’яті героїв Крут (29.01) 

Година  

пам’яті 

29.01 5-9 кл. Бібліотека №115 

«Україно! Доки жити буду, Доти відкриватиму тебе»  

за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!» 

Виставка - відкриття 2 – 31.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Кольорове намисто різдвяно-новорічних свят» 

до циклу зимових свят 

Виставка – колаж 

 

2 – 20.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Веселкові фантазії» Виставка хобі 

 

3 – 31.01 Різні категорії Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Гой Іване, Іваночку, Пусти до хати Маланочку»  

до свята Маланки (13.01) 
Молодіжні розваги  12.01 Різні категорії 

Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«І вірили, і знали, і змогли»» 

до  Дня Соборності  України (22.01) 

Виставка – портрет 

 

18 – 25.01 8 – 11 клас Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Ой ви, Крути, біль мого народу» 

до 100-річчя від Дня пам’яті героїв Крут (29.01) 

Інтернет – дос’є  30.01 8 – 11 клас дорослі Бібліотека ім.  

Ю. Гагаріна 

«Зима в Україні – мов срібна казка на землі» 
Природознавча 

добірка 
2-31.01 

Дошк. 

Учні 1-9 класів 

Бібліотека №119 

«Рік Новий казковий мрії шле чудові» 

до Новорічно-Різдвяних свят 
Виставка-інсталяція 2-10.01 

Дошк. 

Учні 1-9 класів 

Бібліотека №119 

“Різдвяна зірка з макаронів” 
Заняття гуртка 

«Творчість юних» 
12.01 

Дошк. 

Учні 1-6 класів 

Бібліотека №119 

«Майстерня Снігової королеви» 
Виставка святкових 

поробок 
13-19.01 Учні 1-6 класів 

Бібліотека №119 

«Історико-культурна спадщина України: шануємо і 

зберігаємо разом»  
(за проектом «Пам’ятай! Відроди! Збережи!») 

 

 Виставка-заклик 

 

14-31.01 

 

 

Учні 3-9 класів 

Бібліотека №119 

«Зростаємо громадянами!» Правовий куточок 15-31.01 Учні1-9 класів Бібліотека №119 



 

                                                             

 

Адміністрація залишає за собою право зміни терміну проведення заходів. 

 

«До школи з букварем крокує хлопчик дерев’яний»  

до 135-річчя від дня народження Олексія Толстого, 

російського письменника (10.01) 

за проектом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Гра «Поле чудес»  

за казкою «Золотий 

ключик, або Пригоди 

Буратіно» 

18.01 
 

Учні 1-4 класів 
 

Бібліотека №119 

«Чарівне королівство Шарля Перро» 

до 390-річчя від дня народження французького поета, 

письменника-казкаря (12.01) 

за проектом «Маленькі кроки у світ великої літератури» 

Казкова подорож 

 

 

 

20.01 

 

 

Дошк. 

Учні 1-4 класів 

Бібліотека №119 

«Двадцять друге січня – славні роковини: В Києві 

відбулась воля України»  

до Дня Соборності України (22.01) 

Історична викладка 

 
19-25.01 Учні 5-9 класів 

Бібліотека №119 

«Юнацтво, сповнене надії, іде до Крут в січневу ніч» 

до 100-річчя Дня пам’яті героїв Крут (29.01) 

 

Розкладка-пам’ять 

26-31.01 Учні 7-9 класів Бібліотека №119 


